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Stockholms stad utgör navet 
i en expansiv storstadsregion 
med en uttalad ambition att 
bygga ett stort antal nya 
bostäder i en tät och grön 
stad. 

Stockholms offentliga rum 
har en avgörande roll för att 
uppnå en hållbar tillväxt med 
god hälsa för stadens 
invånare.

Rekreation är en av de 
kulturella ekosystemtjänster 
som vi behöver för att vila, 
leka, återhämta oss och 
utvecklas. 

De gröna ytorna i staden har 
förutom hälsofrämjande, 
också klimatfrämjande 
effekter.
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Varför behövs Friyteguiden

• Det finns ett behov av en enhetlig metod 
för att analysera tillgång till offentliga 
friytor för att uppnå Stockholms 
parkriktlinjer

• Behov att hitta referenser för att 
kvantifiera och kvalitetssäkra tillgång på 
offentliga rum
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Alviksmodellen 2015
Historik

Grönare Stockholm
Styrdokument

Sociotopkartan

Parkbegrepp GIS, kartskikt 

Friyteguiden 2019, verktyg

Analys av stadens parker
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Vad gör modellen?
• En vägledning för att utvärdera och 

föra dialog kring tillgång till 
offentliga friytor med rekreativa 
värden med fokus på 
de gröna friytorna

• Ett verktyg för att uppnå 
parkriktlinjerna i dokumentet 
Grönare Stockholm 

• Erbjuder referenser från andra 
studier för att kvantifiera och 
kvalitetssäkra tillgång på offentliga 
rum
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Hur är modellen uppbyggd

Analysera för varje indikator;

Planeringsområde
• Nuläge
• Framtidsbild

Analysområde
• Nuläge 
• Framtidsbild



Vad är en sociotop?



Exempel





Referenser på friytetillgång

Grön oas per boende i Stockholm



Referenser på friytetillgång



2020-10-01
Sida 12

När kan modellen användas

Lämpliga planeringsskeden är vid utveckling av 
planprogram eller större detaljplaner. Till exempel:

• I en nulägesanalys för att identifiera kvaliteter och 
brister i befintlig friytetillgång

• Under skissprocessen för att kontinuerligt utvärdera 
tillgången till offentliga friytor

• I samrådsprocessen för att kommunicera 
konsekvenserna av en omvandling.

• Efter färdigställande för att utvärdera resultatet.
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Hur ska modellen användas

• Analysresultatet ger inte hela bilden av ett områdes 
offentliga friytor – flera analyser kan behövas. 

• Analysen ger inte automatiskt kvalité men den ger 
utrymme och förståelse för möjligheten att skapa kvalité

• Analysen tar inte hänsyn till besökstryck från andra 
grupper än boende, t ex arbetande, förskolebarn, eller 
besökare till målpunkter i området

• Modellen tar inte hänsyn till bostadsgårdars storlek. Bra 
att komplettera med exploateringstal.

• Viktigt att den följer samma mall för uppföljning och 
jämförelse med andra projekt

Modellens begränsningar



Friyteanalysen i praktiken
Analysmodellens sex steg



Friyteanalys för detaljplan i Marievik



Friyteanalys för Marievik

Planeringsområde: 
Detaljplaneområdet

Analysområdet:
Planeringsområde + 500 
meter

Att beräkna:
- Area för planerings- och 
analysområde



Antal boende

Tre tidshorisonter:
- Idag
- När lagakraftvunna 

detaljplaner har 
genomförts

- Vision 2040

Att beräkna:
- Antal boende i planerings-
och analysområde för tre 
olika tidshorisonter



Sociotopsytor och Gröna oaser

Tre tidshorisonter:
- Idag
- När lagakraftvunna 

detaljplaner har 
genomförts

- Vision 2040

Att beräkna:
- Area för sociotop och grön 
oas för tre tidshorisonter



Andel sociotopyta och Grön oas per boende

Område Area [m2] Area sociotop 
[m2]

Area grön oas 
[m2]

Antal 
boende

Andel 
sociotopsyta  
[%]

Sociotopsyta per 
boende [m2]: Grön oas per boende [m2]: 

Nuläget:

Marievik - Planeringsområde 68500 0 0 10 0 0 0
Marievik - Analysområde 860200 156800 144500 12900 18 12 11

Tillkomst av ej genomförda 
lagakraftvunna detaljplaner 

Marievik - Planeringsområde 68500 0 0 10 0 0 0

Marievik - Analysområde 860200 159600 147300 14640 19 11 10

Vision 2040
Marievik - Planeringsområde 68500 14400 4200 1990 21 7 2

Marievik - Analysområde 860200 174000 151400 19760 20 9 8



Närhet till park
Grå yta ligger inom 200 
meter från park

Större delen av Marievik
har mer än 200 meter till 
park

I det slutliga förslaget 
skapas en liten park i 
Marievik



Närhet till stadsdelspark
Grå yta ligger inom 500 meter från 
stadsdelspark

Marievik ligger inom 500 meter 
från stadsdelspark

Varför inte isokronanalys?
- Kräver ett mycket detaljerat 

gångvägnät för att ge ett bra 
resultat

- Fördel med analys som är 
enkel att förstå

- Intressant om gångvägnät har 
tillgänglighetsklasser (trappor, 
snöröjning mm)

- Även möjligt att göra 
rasteranalys med friktionsyta



Årstabergsparken

Årstabergsparken 
kommer att 
utvecklas till en 
stadsdelspark



Område med många projekt



Automatiserad friyteanalys – Agil stadsplanering?

För att få en förståelse för 
området görs många 
friyteanalyser för olika 
områdesavgränsningar

Analysprocessen har 
automatiserats med hjälp av 
script i FME



Metoden för friyteanalys har utvecklats av:





Mål för stadsutvecklingsområde 
Alvik
I målet om att tillföra en tät, 
sammanhängande stad med goda 
stadssamband i Alvik finns en vilja 
att;
• Förtäta och exploatera stora, 

sammanhängande ytor.
• Uppnå en täthet, mångfald och 

funktionsblandning som liknar 
innerstadens stadsmiljö.

• Knyta samman Alviks olika delar 
genom fler och förbättrade 
stadssamband för gående och 
cyklister.

Exemplet Alvik



Referenser på friytetillgång

Andel sociotopyta i Stockholm
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